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Aviso n.º 9450/2016

Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência
da deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I. P., de 12 de fevereiro
de 2016, e do Despacho de 7 de julho de 2016, de S. Ex.ª a Secretária
de Estado da Administração e do Emprego Público, foi autorizada
a consolidação da mobilidade intercarreiras, na carreira de técnica
superior, no IEFP, I. P., da educadora de infância Maria de Fátima
Antunes Lopes, anteriormente em situação de requalificação, nos
termos do n.º 5 do artigo 262.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, ficando a trabalhadora posicionada entre a 5.ª e a 6.ª posição
remuneratória e no nível remuneratório 27-31 da tabela remuneratória
única, com efeitos a 7 de julho de 2016.
2016-07-21. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209753668
Aviso n.º 9451/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º,
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência
da deliberação do Conselho Diretivo, de 22 de fevereiro de 2016,
e do despacho de 30 de junho de 2016, de S. Ex.ª a Secretária de
Estado da Administração e do Emprego Público, foi autorizada a
consolidação da mobilidade intercarreiras, na carreira de técnico
superior, de Maria Pia Teles Menezes de Seabra, afeta ao INA, no
IEFP, I. P., nos termos do n.º 5 do artigo 262.º e dos n.os 3 a 6 do
artigo 99 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ficando
a trabalhadora posicionada entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória
e entre o nível 23 e 27 da tabela remuneratória única, com efeitos
a 30 de junho de 2016.
2016-07-21. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209753538

SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 9454/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso n.º 15665/2010, de 6 de agosto publicado no
Diário da República, 2.ª serie, n.º 152 de 6 de agosto foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a partir de 9 de novembro de 2015 com a trabalhadora Ana
Sofia Lourenço Valongo, para preenchimento de um lugar na categoria
de técnica de 2.ª classe, da carreira especial de técnico de diagnóstico e
terapêutica — área de higiene oral, do mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Oeste Sul/ UCSP
Lourinhã, ficando a auferir a remuneração correspondente ao escalão 1,
índice 114, da tabela remuneratória da carreira especial de Técnico de
Diagnóstico e Terapêutica, no valor de 1020,06€.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexo da Lei n.º 35/2014 de 20/6, o júri para
o período experimental terá a seguinte composição:
Presidente — Ana Raquel Soares Silva Stoltenberg, Técnica Diagnóstico e Terapêutica, Técnica Principal;
1.º Vogal efetivo — Patrícia João Antunes Simões Santos Vicente,
Técnica Diagnóstico e Terapêutica, 1.º Classe, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos;
2.º Vogal efetivo — Zita Maria Ferreira Guerra — Técnica Diagnóstico e Terapêutica, 1.ª Classe;
O período experimental inicia-se com a celebração do referido contrato
e tem a duração de 240 dias, correspondente à duração determinada
pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º, da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho.
20 de junho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209753554

Centro Hospitalar do Oeste

Aviso n.º 9452/2016

Aviso (extrato) n.º 9455/2016

Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º,
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I. P., de
12 de fevereiro de 2016, e do Despacho de 30 de junho de 2016,
de S. Ex.ª a Secretária de Estado da Administração e do Emprego
Público, foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarreiras, na carreira de técnica superior, no IEFP, I. P., da educadora de
infância Maria Manuela Esteves Lopes Navalho, anteriormente em
situação de requalificação, nos termos do n.º 5 do artigo 262.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ficando a trabalhadora
posicionada entre a 9.ª e a 10.ª posição remuneratória e no nível
remuneratório 42 -45 da tabela remuneratória única, com efeitos a
30 de junho de 2016.

Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados,
publica-se a lista de ordenação final, homologada por deliberação do
Conselho de Administração deste Centro Hospitalar de 18 de julho de
2016, do procedimento concursal simplificado de seleção conducente
ao recrutamento de pessoal médico que ocupou vaga preferencial neste
Centro Hospitalar, para a categoria de Assistente Hospitalar de Pediatria
médica, da carreira especial médica, aberto por Aviso n.º 6723/2016,
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 103, de 30 de maio de 2016.
Candidata única:

2016-07-21. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209753465

Dra. Catarina Jorge Gomes: 18,84 valores.
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso
administrativo, no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.
21 de julho de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração,
Professora Doutora Ana Paula de Jesus Harfouche.
209753943

Aviso n.º 9453/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência
da deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I. P., de 22 de junho
de 2016, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria,
na carreira de técnico superior, de Humberto Alexandre das Neves
Vaz, do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., no
IEFP, I. P., nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, designadamente o disposto na alínea a) do n.º 3,
que dispensou o acordo da entidade empregadora de origem, ficando
o trabalhador posicionado na 2.ª posição remuneratória e no nível
remuneratório 15 da tabela remuneratória única, com efeitos a 22
de junho de 2016.
2016-07-21. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209753919

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Aviso n.º 9456/2016
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que se encontra afixada a Lista Unitária de Ordenação
Final, após homologação, no placard da Direção de Gestão de Recursos
Humanos do INSA, IP, estando ainda disponível em www.insa.pt, referente
ao procedimento concursal publicado através do Aviso n.º 5026/2016,
de 18 de abril.
21 de julho de 2016. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
209752777

